
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 29 

 

 

               18 листопада 2016 р.  11.00 

                 

                          м. Київ, вул. Грушевського, 5, кулуари        

 

 

 ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Немиря Г.М. 

 ПРИСУТНІ: 

 члени Комітету – Брензович В.І., Логвинський Г.В., Пацкан В.В., 

Суслова І.М., Чубаров Р.А., (відсутні – Джемілєв М., Рабінович В.З., 

Тимошенко Ю.В., Фельдман О.Б.);  

 працівники секретаріату Комітету – Сімон В.П., Чигрин А.В.,    

Березюк О.П., Буждиган В.П., Надточій Л.І., Пантєлєєва О.О., Теплюк В.С. 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про заслуховування інформації органів державної влади:  

про надання статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту особам, які через побоювання переслідування 

перебувають в Україні або прибувають в Україну з інших країн, зокрема 

Російської Федерації; 

про практику застосування екстрадиції та примусового видворення 

іноземців та осіб без громадянства, які через побоювання переслідування 

перебувають в Україні або прибувають в Україну з інших країн, зокрема 

Російської Федерації. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

 

Кривенда Олег Вікторович – суддя Верховного Суду України; 

Смірнова Олена Львівна – заступник керівника Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Простибоженко Тетяна Василівна – заступник начальника науково-

експертного управління Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ; 

Представник СБУ № 1 - заступник начальника управління 

контррозвідувальних заходів по боротьбі з тероризмом Служби безпеки 

України; 
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Представник СБУ № 2 - начальник відділу управління 

контррозвідувальних заходів по боротьбі з тероризмом Служби безпеки 

України;  

Ігнатович Дмитро Володимирович – начальник управління 

Департаменту національної державності Служби безпеки України; 

Тронц Олексій Васильович – помічник начальника Головного 

управління по боротьбі з корупцією Служби безпеки України; 

Бедро Олег Васильович – начальник відділу екстрадиції управління 

міжнародно-правового співробітництва та європейської інтеграції 

Генеральної прокуратури України; 

Синявський Петро Миколайович – заступник директора Департаменту 

у справах іноземців та осіб без громадянства – начальник відділу по роботі з 

шукачами захисту Державної міграційної служби України; 

Захаров Євген - голова Правління Української Гельсінської спілки з 

прав людини, директор Харківської правозахисної групи; 

Захаров Борис -  правозахисник, Українська Гельсінська спілка з прав 

людини; 

Томак Марія – координатор Медійної ініціативи за пава людини; 

Архипова Юлія; 

Буткевич Максим; 

Деркач Андрій; 

Касьян Ольга; 

Комісар Євген; 

Макєєв Микита; 

Мельничук Василь; 

Сергацкова Катерина; 

Скорбач Олексій; 

Фролов Григорій. 

 

Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про ситуацію щодо 

надання статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту особам, які через побоювання переслідування 

перебувають в Україні або прибувають в Україну з інших країн, зокрема 

Російської Федерації, а також про практику застосування екстрадиції та 

примусового видворення іноземців та осіб без громадянства, які через 

побоювання переслідування перебувають в Україні або прибувають в 

Україну з інших країн, зокрема Російської Федерації. 

В обговоренні питання взяли участь: Архипова Ю., Бедро О.В., 

Буткевич М., Захаров Б., Захаров Є., Касьян О., Комісар Є., Кривенда О.В., 

Логвинський Г.В., Макєєв М., Немиря Г.М., Пацкан В.В., Представник СБУ 

№ 1, Синявський П.М., Смірнова О.Л., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   
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1) Створити у Комітеті робочу групу щодо здійснення моніторингу 

випадків порушення прав людини при наданні статусу біженця або особи, яка 

потребує додаткового або тимчасового захисту в Україні, під час 

примусового повернення і примусового видворення, екстрадиції іноземців та 

осіб без громадянства, передовсім які можуть зазнати переслідування в 

Російській Федерації, а також узагальнення практики застосування 

законодавства у зазначеній сфері та опрацювання пропозицій щодо його 

удосконалення. 

2) Провести закрите засідання Комітету, на якому заслухати 

інформацію відповідних органів державної влади щодо наслідків розгляду 

порушених на засіданні проблемних питань, зокрема щодо розгляду справ 

конкретних осіб, про яких йшла мова в ході засідання. 

3) Доручити Заступнику голови Комітету Логвинському Г.В. за 

результатами розгляду на засіданні Комітету конкретних випадків 

порушення прав людини при застосуванні екстрадиції та примусового 

видворення, наданні статусу біженця тощо звернутися до відповідних 

державних органів для усунення зазначених порушень прав людини. 

4) Звернутися до уповноважених центральних органів виконавчої влади 

про надання експертного висновку щодо доцільності застосування Конвенції 

про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і 

кримінальних справах, укладеної  в  м.  Мінську  22  січня 1993 року,  та 

Протоколу  до  неї  1997  року, у відносинах з агресором – Російською 

Федерацією. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                   Немиря Г.М. 

 

 


